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ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๔๙ เขากระโดง
จังหวัดบุรรัมย ๓๑๐๐๐
d

พฤศจิกายน ๒๔๖๑

เรื่อง การกำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรม ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๒
เรียน หัวหน้าส่วนราขการ
สิงที่ส่งมาด้วย ๑. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จังหวัดบุรีรัมย์
๒. กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์

จำนวน ๑ ขุด
จำนวน ๑ ขุด

ด้วย หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จ ัด ทำกฎบัต รการตรวจสอบภายใน และ
กรอบคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดขอบ อำนาจ
การตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเผยแพร่และประสานประโยขบ์โดยรวมของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความเข้าใจในการปฏิบัติการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราขการ พ.ศ. ๒๔๔๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราขการ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ทางเว็ปไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ (http://vvww.buriram.go.th) หัวข้อ “ข่าวประซาสัมพันธ์”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ผูว้ า่ ราขการจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๖๔

กฎบัต รการตรวจสอบภายใน
จังหวัด บุร ีร ัม ย์
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อ กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบ ัต ิง าน หน้าที่
ความรับผิดขอบ อำนาจการตรวจสอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของ หน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเผยแพร่และประสานประโยขน้โดยรวมของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ โดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี้

คำนิยามการตรวจสอบภายใบ
การตรวจสอบภายใน หมายกึง กิจกรรมการให้ความเขื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราขการบรรลุกึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใบ หมายกึง หน่วยงานที่ร ับ ผิด ขอบงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราขการตามที่กำหนดไว้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราขการ
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายกึง ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ การแต่งตั้งจากหัว หน้าส่วนราขการให้ป ฏิบ ัต ิงาน
ตรวจสอบภายในส่วนราชการ
หน่วยรับตรวจ หมายกึง หน่วยงานที่รับผิดชอบใบการปฏิบัติงานของส่วนราขการ

วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายในเป็น หน่วยงานทีจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บ ริก ารต่อ ฝ่ายบริห าร โดยดำเนิน
กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการให้คำปรึกษา (Consulting Services) อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
ในกรณีหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
รับ ผิด ซอบตรวจสอบเฉพาะในส่ว นที่ห ัว หน้าส่ว นราชการในส่ว นกลางมอบอำนาจให้ผ ู้ว ่าราชการจัง หวัด
ดำเนินการแทน โดยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมีส่วนช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วย
การประเมิน และการปรับปรุงความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
กำกับดูแล โดยใข้วธีการอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน

สายการบังคับบัญชา
๑. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์มีสาย
การบังคับบัญขาขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
๒. การเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัด เสนอตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. หน่ว ยตรวจสอบภายในจังหวัด บุร ีร ัม ย์ มีอ ัต รากำลัง จำนวน ๓ อัต รา ประกอบด้ว ย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๑ อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๑ อัตรา และ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ๑ อัตรา

- ๒-

อำนาจห'น้าที่
ผู้ต รวจสอบภายในดำรงซึ่งความอิส ระ ไม่มีส ่วนได้ส ่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงาน การรายงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
สังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเสนอความเห็น
๒. ผู้ตรวจสอบภายใน มีสิทธิใบการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ
รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบ้ติงานตรวจสอบภายใน
๑.

ความรับผิดชอบ
๑. กำหนดเป็าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
การดำเนินงานด้านต่างๆ ชองส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของส่วนราชการ โดย
คำนึงถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใบของ
ส่วนราชการด้วย
๒. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อัก'ษร เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นขอบและเผยแพรให้หน่วยรับตรวจทราบ
๓. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ความเสี่ยง เพื่อเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมิติ
๔. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมิติ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทำให้
ผู้ตรวจสอบภายในขาดความอิสระและเที่ยงธรรม หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
๔. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน
เวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก ๒ เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ หากกรณีเรื่องที่ตรวจ
พบเป็นเรื่องที่จะเสียหายต่อทางราชการจะต้องรายงานผลการตรวจสอบทันที
๖. ปฏิบัติงานใบการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฅเ. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการ,ปฏิน้ติงาน
๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

เสนอและการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒. สอบทานระบบการปฏิบ ัต ิง านตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ
คำสั่ง ทางราชการกำหนด เพื่อ ให้ค วามมั่น ใจได้ว ่า สามารถนำไปสู่ก ารปฏิบ ัต ิง านที่ต รงตามเป้า หมาย
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายส่วนราชการ
๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
๔. ประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ
๖. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

- ๓-

หน้าที่ความรับผิดขอบในผลงานตามหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มีความรับผิดขอบในผลงานตามหน้าที่ต่อผู้ว,าราขการจังหวัด
ในการที่จะต้องรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
การสอบทาบรายงาบผลการปฏิบัติงาบ และการประสานงานกับหน่วยงาบที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด มีหน้าที่ดังบี้
- จัดทำแผนการตรวจสอบภายใบระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายใบประจำปี ตามผล
การประเมินความเสี่ยง เพื่อเสนอใหัผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมิติ
- ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ รวมทั้งโครงการพิเศษที่ร้องขอ
และ/หรือสั่งการโดยผู้ว่าราขการจังหวัด
- รายงาบผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
- สนับสบุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของผู้ว่าราขการจังหวัด
ที่เกี่ยวเนื่องกับงาบตรวจสอบ
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใบของส่วนราชการอื่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิบ ผู้ตรวจสอบ
ภายบอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาบตรวจสอบภายในของจังหวัดบุรีรัมย์บรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
- ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดจะดำรงตบ ประพฤติ ปฏิบ ัต ิต นตามจรรยาบรรณของข้าราชการ
มาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใบ พร้อมทั้งยึดมั่นในกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และนโยบายของจังหวัด

การรายงานผลการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใบจังหวัด หรือผู้ที่ไต้รับมอบหมาย มีห น้าที่จัดเตรียมและออก
รายงานผลการตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้กับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ห ัวหน้าส่วนราชการและผู้บ ริห ารระดับ สูงที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด รายงาบผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใบจังหวัด หรือ
ผู้ที่,ได้'รับมอบ,หมาย อาจสรุปคำชี้แจงหรือแนวทางการแก่ไชของผู้รับตรวจ เกี่ยวกับประเด็นสี่งที่ตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไว้ ซี่งจะรวมถึงกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการปรับปรุงแก่ไขให้แล้วเสร็จ
และคำชี้แจงอื่นๆ สำหรับข้อเสนอแนะใดๆ ที่ไมใต้ระบุไว้
ใบกรณีรายงานผลการตรวจสอบไม่ได้ระบุถึงคำชี้แจง หรือแนวทางการแก่ไขของผู้รับตรวจไว้
หน่วยรับ ตรวจมีห น้าที่ชี้แจงแนวทางการแก่ไขเป็น ลายลักษณ์อักษรให้จังหวัดทราบ ภายใน ๓๐ วันนับจาก
วันที่ไต้รับรายงาน
ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการตรวจสอบ ในประเด็นสิ่งที่
ตรวจพบและข้อเสนอแบะต่างๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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กฎบัตรฉบับ^ห[ฃ้บังคับตั้งแต่บัดนี๋เปีนต้นไป
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กรอบคุณธรรม
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย การปฏิบ้ติตัวของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และการปฏิบ ัต ิงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ ความเที่ยงธรรมและข้อ จำกัดของความเปีน อิส ระ
หรือความเที่ยงธรรม ซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบ ัต ิห น้าที่ภายใต้กรอบคุณ ธรรม อันจะทำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวมถึงนำมาซึ่งความเขื่อมั่น ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม เพื่อเป็นการยกฐานะ
และศักดึ๋ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและยอมรับ แนวทางการปฏิบัติงานที่เปีนไปด้วย
ความเที่ยงธรรม อิสระและมีคุณภาพ

แนวปฏิบัติ
เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิต ัว และการปฏิบ ัต ิง านของผู้ต รวจสอบภายในจัง หวัด บุร ีร ัม ย์ เป็น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็น อิส ระ เป็น ไปด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ความเป็นอิสระ
๑.๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การเสนอ
ความเห็นและการรายงานผล
๑.๓ การปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบภายใน ต้อ งปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่อ งการกำหนดขอบเขต
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ

๒. ความเที่ยงธรรม
๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือผลประโยซน้ รวมถึง
ต้องไม่กระทำการใดๆ ให้เกิดอคติ จนเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงธรรม
๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยและรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจสอบ ไม่บิดเบือน
ข้อ เท็จ จริง อัน จะทำให้ร ายงานผลการตรวจสอบ เกิด ข้อ ผิด พลาด คลาดเคลื่อ น จากความเป็น จริง
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๓. ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรีอความเที่ยงธรรม
๓.๑ ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งไม่ป ระเมิน งานที่ต นเองเคยรับ ผิด ชอบมาก่อ น ซึ่งอาจทำให้ส ูญ เสีย
ความเที่ยงธรรมได้
๓.๒ ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้การปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นอิสระหรือ
เที่ยงธรรม ต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าว ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนการปฏิบัติงานนั้น
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กรอบคุณธรรมฉบับนี้ให้ผ้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ โ ด ^ ผลใช้บัง^นทั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

